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Fisiologia é .....Fisiologia é .....

Literalmente..... “Conhecimento da natureza”

O estudo do funcionamento dos organismos vivos
(Vander, Sherman e Luciano).

É o estudo das funções do organismo vivo e deÉ o estudo das funções do organismo vivo e de
suas partes componentes, incluindo processos
químicos e físicos (Silverthorn).
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... Aristóteles (∼ 300 a.C.)

“médicos já
achavam que a boa saúde estava
associada a equilíbrio”

Claude Bernard (1872): “A 

constância do meio interno é a 

condição para boa saúde”
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Fig. 01.01
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HOMEOSTASE

“É um processo dinâmico”

-Estado de equilíbrio razoavelmente estável entre as

variáveis fisiológicas.

- Habilidade de manutenção do meio interno

constante

- Habilidade de manutenção do meio interno

constante.

Ex.

saudável)

Ex.
- Níveis de glicose em um dia!!!
- Níveis de glicose em um ano (pessoa
saudável)
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Conceito de Meio Interno
O corpo vivo, embora necessite do ambiente que o circunda, é,

apesar disso, relativamente independente do mesmo. Esta

independência do organismo com relação ao seu ambiente externo

deriva do fato de que, nos seres vivos, os tecidos são, de fato,

removidos das influências externas diretas, e são protegidos por umremovidos das influências externas diretas, e são protegidos por um
verdadeiro ambiente interno, que é constituído, particularmente,

pelos fluidos que circulam no corpo.

MEIO INTERNO
ORGANISMOS VIVOS PRESERVAM UM 

MEIO INTERNO DISTINTO, APESAR DAS 

ALTERAÇÕES NO MEIO EXTERNO
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homeostase

Como saber se uma pessoa está ou não em

homeostase?

- Observações em várias etapas até- Observações em várias etapas até

definir o que são valores normais!

- Utilização de valores obtidos em

estudos (idade, sexo, peso)
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ORGANISMO EM 

HOMEOSTASE

Mudança 
externa

Disfunção 
interna

Mudança interna 
resulta em perda da 

homeostase

Desencadeamento 
de respostas de 
compensação

Falha na 
compensação

Enfermidade ou doença Saúde

Sucesso na 
compensação
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RETROALIMENTAÇÃO

RETROALIMENTAÇÃO NEGATIVA – uma alteração em uma

variável promove essa alteração em sentido oposto.

Respostas

Por ex: ↓↓↓↓ Tº corporal →→→→→→→→→→→→ ↑↑↑↑ Tº corporal

RETROALIMENTAÇÃO POSITIVA (menos comum)

Por ex: entrada de sódio na célula do cérebro promove a

abertura de novos canais de sódio.
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Ponto de ajustes – Febre e concentrações de Ferro no sangue



COMPONENTES DOS SISTEMAS DE CONTROLE HOMEOSTÁTICO 

Controle homeostático - sequências de estímulo-resposta

conhecidas como REFLEXOS.

Centro integrador

Via eferenteVia aferente

INÍCIO

Efetor

Resposta

Via eferente

Receptor

Estímulo

Via aferente

Retroalimentação
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Centro integrador
Células nervosas específicas do cérebro

Terminações nervosas 
sensíveis à temperatura

Via AFERENTE

Músculo liso nos 
vasos sanguíneos 

cutâneos

Músculo 
esquelético =
Contração e 
Tremores

Via EFERENTE

INÍCIO Temperatura corporal↓ Temperatura corporal

↓ Perda de calor

Tremores

↑ Produção de calor

Retroalimentação

-
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Para que ocorra o reflexo frente a um estímulo e uma 

subsequente resposta é muito importante que exista uma...

COMUNICAÇÃO
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HORMÔNIOS

(O sangue “entrega”)

NEUROTRANSMISSORES

(Mensageiros das células nervosas)



Perguntas a serem feitas sobre qualquer reflexo 

homeostático.

1. Que variável é mantida “constante” diante de estímulos?

2. Onde estão os receptores de detectam alterações no estado da

variável?

3. Onde se localiza o centro integrador para o qual estes
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do sistema.

3. Onde se localiza o centro integrador para o qual estes

receptores enviam informações e qual a natureza das vias

aferentes e eferentes?

4. Quais são os efetores e como eles alteram suas atividades de

modo a manter a variável regulada próximo do ponto de ajuste

do sistema.
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